de NoordoostPolder, 20 maart 2014, pagina 7.

GroenLinksman ‘zet het op een lopen’
Judo Bakker (GroenLinks) stopt als gemeenteraadslid. Niet omdat hij er genoeg van heeft, maar
reglementair gezien staat zijn partij het niet toe dat hij nog een raadsperiode zitting heeft.
EMMELOORD
,,Ik heb al twee periodes
verlenging gehad, daar moet
je speciaal toestemming voor
vragen bij de landelijke partij. Dat gaat me een derde
keer niet lukken’’, zegt de
GroenLinksman. Maandag
was hij nog niet met zijn
afscheid bezig. ,,Politiek is
een deel van mn leven. In
totaal ben ik veertig jaar
politiek actief en daarvan heb
ik 31 jaar in de gemeenteraad
gezeten.

Jeugdwerker

Bakker is geboren in Wervershoof (NH) als vierde zoon van
een gezin van negen kinderen. ,,Te midden van tuinderijen, mijn vader was bloemist en twee van mijn broers
zijn ook dat vak in gegaan.
Zelf doorliep hij de Pedagogische Academie, maar na een
korte periode voor de klas te
hebben gestaan werd hij
jeugdwerker. ,,Het jeugdwerk
moest overal nog van de
grond komen. Als het dan

goed liep, zat mijn taak erop
en kon ik weer op zoek naar
een andere baan’’. Zo werkte
Bakker vijftien jaar als jeugdwerker voor de gemeenten
Wieringermeer, Purmerend,
Medemblik, Schagen en
Heerhugowaard.
Toen hij in 1990 naar de
Noordoostpolder trok, werkte
hij als buurt(opbouw)werker
in Kampen en Zwolle. Nadat
ook daar het werk gedaan
was, werd Bakker na omscholing personeelsadviseur bij
drukkerij/uitgeverij Hoekstra
in Emmeloord, later NDC
Mediagroep. Na weer een
reorganisatie verkoos hij in
2011 te stoppen met werken.

Vrijwilligerswerk

Bakker ambieerde deeltijdfuncties om daarnaast tijd
over te houden voor politieke
en maatschappelijke activiteiten. Onder meer op maatschappelijk gebied richtte hij
in zijn geboorteplaats de
vrijwilligersorganisatie op en
was hij bestuurslid van de

peuterspeelzaal. Later in
Emmeloord was hij enige
jaren voorzitter van jongerencentrum De Klos.

Politiek

Zijn politieke carrière startte
veertig jaar geleden bij de
PPR in Wieringermeer, later
Progressief Wieringermeer.
,,Daar stond ik tweede op de
lijst en na anderhalf jaar
volgde ik de fractievoorzitter
op.’’
Van 1974 tot 1990 zat Bakker
op één raadsperiode na in de
gemeenteraad.
In 1990 werd hij wel weer
gekozen, maar in augustus
van dat jaar verhuisde hij
naar Emmeloord naar zijn
vriendin en haar kinderen.
,,Hier was geen afdeling van
GroenLinks, maar bij de
Statenfractie kon ik wel aan
de slag als ondersteunend
fractielid. Toen bleek dat ik
samen met twee andere leden
‘s avonds in de bus van Emmeloord naar Lelystad zat,
hebben we hier in Emme-

loord een afdeling opgericht
en in ‘94 deden we voor het
eerst mee aan de verkiezingen.’’ Sindsdien is Bakker - op
een onderbreking na van
2004 tot 2006 waarin hij
ruimte gaf aan een ander
fractielid - gemeenteraadslid
geweest in Noordoostpolder.
Twee raadsperiodes in de
gezamenlijke fractie met de
PvdA en afgelopen periode
weer in de éénmansfractie
GroenLinks. Zo de kiezer wil,
neemt Hylke Hekkenberg
Bakker’s zetel in.
PvdA en GroenLinks zijn nu
weer als één lijst de verkiezingen ingegaan. ,,Aan de ene
kant vanwege het risico dat
we als GroenLinks onze ene
zetel konden verliezen. De
versnippering op links is
groter geworden met de
deelname van de SP aan de
verkiezingen. Aan de andere
kant om de PvdA weer de
kans te geven in het college
te komen’’, licht Bakker toe
over het hernieuwde samengaan van de twee fracties.

Judo Bakker heeft een wind- en regenmeter in zijn achtertuin. Vanwege zijn hobby hardlopen is hij geïnteresseerd in het weer. ,,Ik kijk
altijd eerst even wat voor weer het wordt, dan weet ik hoe ik me
moet kleden.’’

Marathon

Bakker wordt volgende
maand 65. Wat er op politiek
gebied nog voor hem in het
vat zit, weet hij niet. ,,Eerst
maar eens de verkiezingen
afwachten.’’ Wat hij op korte
termijn gaat doen, weet hij
wel. Op 4 mei loopt Bakker

zijn derde marathon aan de
andere kant van de oceaan.
,,Ik heb mijn dochter die in
Amerika woont beloofd, dat
ik op mijn 65ste daar een
marathon ga lopen. Daar ben
ik voor aan het trainen.’’
tekst en foto Margé Hof

